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Hea
lehelugeja!
Pikad jõulupühad ning erakordselt vihmane ja päikesevaene
2012. aasta on tänaseks möödanik. Praegu on õige hetk vaadata, mida äsja alanud 2013. aasta
vallaellu toob.
elmise aastaga võrreldes
on vallas elanikke jälle
rohkem. Möödunud jaanuaris tundsime muret, sest tavapärane sündinute arv tegi
2011. aastal väikse tagasikäigu.
Kuid lõppenud aastal sündis
valda 127 last, 37 rohkem, kui
eelneval. Viimaste aastate keskmisest oli sündide arv selgelt
suurem. Elanike üldarv kasvas

E

9076-lt 9186-le.
Kasvas laste ja noorte osakaal, see sunnib tõsiselt pingutama, et tagada valla poolt pakutavate teenuste paremat kättesaadavust. Et jätkuks lasteaiakohti, avame 1. märtsist Kurtna
koolis täiendava rühma, hetkel
käib komplekteerimine ja ruumide ettevalmistamine. Suvel
jätkame lasteaia Päikesekild
kaasajastamist, eelarves on vahendid seni renoveerimata korpuse põhjalikuks uuendamiseks
ja sisustamiseks.
aku aleviku trassiehitustööd on jõudnud tänaseks
sellisesse etappi, et kevadeks on jäänud paigaldada veel
vaid üks lõik soojatorusid. Suve
lõpuks on kogu ehitusjärgne
haljastus tehtud ja teed taastatud. Sellega saab valmis valla
ajaloos seni kõige enam raha

S

nõudnud objekt. Lisaks puhtale
joogiveele ja paranenud keskkonnaseisundile saame nende
ehitustööde raames rekonstrueeritud ka Saku aleviku tänavad
ja see on kindlasti, arvestades
teede senist olukorda, märgilise
tähendusega.
Suvekuudele on planeeritud
Kasemetsa tee äärse kergliiklustee rajamine, see aitab ohutumaks muuta ühe tänastest kõige
ohtlikumatest teelõikudest vallas.
Eelmisel aastal algasid ettevalmistused Saku paisule kalapääsu rajamiseks, loodetavasti
jõuame ehitustegevuseni saabuval suvel.
Eelmise aasta alguses oli lootus, et vallavalitsuse poolt kokku pandud energiasäästliku tänavavalgustuse rahastamistaotlus leiab positiivse tagasiside ja
võimaldab korrastada tänavavalgustusvõrgu kõigis valla külades ja alevikes. Paraku ei õnnestunud riigil lubatud heitkoguste ühikute müük ning tänavavalgustuse renoveerimist toetav meede lõpetati. Meie taotlus
jäi rahastuseta. Probleemid tänavavalgustusega aga jätkuvad,
rahavajadus on vallaeelarve
võimalustest kordades suurem.
aku vallas elavad aktiivsed
inimesed, kelle tegemisi
märgatakse tunnustavalt
ka kaugemal. Värskelt Harjumaa sädeinimese tiitli saanud
Tanel Ots ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu tunnustusauhinna

S

Väike HOLMER pälvinud Toivo Alasoo on selles osas head
näited.
Tegusate kodanike, külaseltside ja mittetulundusühingutega suhtlemine ja konstruktiivne diskussioon on kindlasti
selle aasta märksõnadeks. Soovime senisest enam aktiivseid
elanikke ja ühinguid valla tegemistesse kaasata. Oleme projekti „Saku valla süsteemne ja
kvaliteetne juhtimine“ raames
välja töötamas partnerluspõhimõtteid, milliseid vallakodanikke milliste otsust tegemisse kaasame, kuidas saame tagasisidet,
kuidas hindame elanike rahulolu pakutavate teenustega, kuidas menetleme ettepanekuid.
Eesmärgiks oleme seadnud, et
meil oleks projekti lõppedes üks
kompleksne sotsioloogilise
uuringu ankeet ja mitu erinevat
ankeeti valla poolt osutatavate
konkreetsete teenuste hindamiseks.
äesolevast aastast hakkab kehtima valla arengukava uus redaktsioon,
mis seab meie tegemistele selged eesmärgid. Loomulikult annab ka mõõdikud saavutatu hindamiseks.
Head vallakodanikud, usun, et
koostöös suudame kõiki eesmärke täita! Teguderohket alanut aastat!

K

KUNO ROOBA
Vallavanem

Üksikisiku tulumaksu laekumine Saku valla eelarvesse 2008-2012
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Volikogu kehtestas koolieelse lasteasutuse kulude
vanema poolt kaetava osa määra ja tasumise korra
KAIRI KALLASTE
Vallavolikogu 20. detsembri istungist võtsid osa Marianne Rande,
Leo Jürgenson, Vaike Pähn,
Vladimir Teder, Viive Rosenberg, Marti Rehemaa, ÜlleTriin Enden, Tiiu Rõuk, Tiit Vahenõmm, Sirje Peterson, Mart
Siimann, Tanel Ots ja Lemmi
Oro, puudusid Kaur Lohk, Merike Sisask, Marko Tali ja Aare
Järvelaid. Istungit juhatas volikogu esimees Marianne Rande,
päevakorras oli 16 küsimust.
Tiit Vahenõmm edastas vallavolikogule, vallavalitsusele ja
AS-le Saku Maja vallaelaniku
küsimused Saku aleviku Asula
tänava ja Asula 21 haljastuse
taastamise, Teaduse tänava läbiviigu lahenduse, lasteaia Päikesekild parklasse sõidu, Põdra tänava teekalde ja drenaažitrassi,
ladustusplatside haljastuse taastamise ja Pensu elamukvartalis
teede taastamise kohta. Vastust
soovis vallaelanik kirjalikult.
Lemmi Oro edastas vallaelaniku küsimuse Murumäe bussipeatuse muutmise kohta.
Saku Vallavalitsuse finantsteenistuste juht Evelin Normak
andis ülevaate sihtotstarbeliste
vahendite kasutamisest.
Volikogu kehtestas detailplaneeringud Tänassilma külas
Valdmäe tn 5 kinnistul ja Saku
alevikus Mooni tn 8. Valdmäe tn
5 planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine
(lubatud hoonestusala ja ehitusaluse pindala suurendamine)
ning planeeringuala lõunaosas
asuvast jätkuvalt riigi omandis
olevast maast transpordimaa
sihtotstarbega krundi moodustamine. Mooni tn 8 detailplaneeringu ülesanne on kinnistu
ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks.
Võeti vastu detailplaneering
Saku alevikus Nurme tn 3a kinnistul. Detailplaneeringu ülesanne on ehitusõiguse määramine
sakraalehitise rajamiseks. Sakraalehitis on planeeritud olemasoleva hoone baasil. Külastajate
arvuks prognoositakse umbes 35
inimest, krundile on kavandatud
kaheksa parklakohta. Planeeringuala suurus on ca 1500 m2.Ava-

liku arvamuse saamiseks, kas
sakraalehitis sobib tiheasustusega alale, laiendatakse isikute ringi, kellele saadetakse teavituskirjad. Sellega antakse neile võimalus teha ettepanekuid ja esitada vastuväiteid.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Männiku külas asuv
katastriüksusega Valdeku karjäär piirnev maa-ala, et kindlustada Valdeku karjääri sihtotstarbeline kasutamine ja korrashoid.
Anti luba üldplaneeringuid
muutva detailplaneeringu menetlemise jätkamiseks Saku alevikus Jõesoo kinnistul.
Kinnitati Saku valla teehoiukava aastateks 2012-2016.
Riiklikus teeregistris otsustati
registreerida Saku valla avalikuks kasutamiseks määramata
erateed, mille kandmine riiklikusse teeregistrisse ja selle alusel koostatud teede kaardile on
oluliselt vajalik kodanike turvalisuse tagamiseks. Hädaolukordades kasutavad politsei ja tuletõrje õnnetuskohtade leidmiseks GPS lahendust, milles on
aluskaardiks riiklik teeregistrikaart. Tee puudumine kaardil
raskendab abivajajani jõudmist.
Kinnitati Saku Vallavalitsuse
teenistujate koosseis ja struktuur.
Vallakantselei teenistujate koosseisu suurendati 0,3 koormusega volikogu sekretäri koha võrra.
Otsustati taotleda keskkonnaministrilt luba vallale kuuluva
kinnistu (koha-aadress Saku
mõisapark // Juubelitammede
tee 2 // Juubelitammede tee 4,
Saku alevik, Saku vald, Harju
maakond; pindala 106 581m2)
tasuta kasutusvaldusega koormamiseks AS Saku Maja kasuks
tähtajaga 06.09.2022.
Toimetulekutoetuse määramiseks kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad: korteriüür, haldustasu, remondifond,
korteriühistu laen maja renoveerimiseks kuni 5 eurot eluruumi üldpinna ruutmeetri kohta
kuus; kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia
või kütuse maksumus kaugküttega ja soojaveevarustusega
eluruumis kuni 6 eurot ruutmeetri kohta kuus ja kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega)

eluruumis 3 eurot ruutmeetri
kohta kuus kulu tekkimise järgneva kuue kuu eest; vesi ja kanalisatsiooniteenused kuni 6 eurot
pereliikme kohta kuus; elektrienergia kuni 24 eurot kuus üheliikmelisel perel, alates teisest
pereliikmest lisandub pereliikme kohta 10 eurot; majapidamisgaas kuni 6,40 eurot kuus
üheliikmelisel perel, alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta 4,80 eurot; olmejäätmete veo tasu kuni 5 eurot
üheliikmelisel perel, alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta 3 eurot kuus; maamaks kuni 0,20 eurot ruutmeetri
kohta kuus ning hoonekindlustus kuni 0,50 eurot eluruumi
ruutmeetri kohta kuus.
Kehtestati koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt
kaetava osa määr ja tasumise
kord. Alates 1. märtsist 2013 on
kohatasu lasteasutuses 25 eurot
kuus. Kohatasu diferentseeritakse vastavalt ühest perest lasteasutuses käivate laste arvule:
pere teisele ja igale järgmisele
lapsele on kohatasu 17 eurot
kuus. Osaajalise koha tasu on
juhul, kui laps käib lasteasutuses ühel päeval nädalas, 5 eurot
kuus; kahe päeva puhul nädalas
10, kolme päeva puhul 15 ja
nelja päeva puhul 20 eurot kuus.
Kohatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulude osaliseks katmiseks. Kohatasu
makstakse 12 kuu eest aastas,
iga kuu 15. kuupäevaks.
Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisust arvati välja komisjoni liige Maris Meitus,
uuteks liikmeteks kinnitati
Terje Alev ja Marianne Rande.
2012. a töötulemuste eest otsustati maksta tulemustasu vallavanem Kuno Roobale, abivallavanem-palgalisele valitsusliikmele Arvo Pärnistele
ning vallasekretär Karin Tenisson-Alevile.
AS Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu andis ülevaate Saku aleviku ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni ning soojatrasside rekonstrueerimise projektide hetkeseisust.

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
27. detsembri istungi päevakorras oli 13 punkti.
Kehtestati 2013. a sotsiaaltoetuste määrad: kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus 32
eurot iga kuni 18-aastase (kaasa
arvatud) õpilase kohta; koolitoetus madala sissetulekuga perele
õppeaasta alguses 128 eurot ja
lapse põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetamisel 128 eurot iga kooli lõpetava
õpilase kohta; hooldus- ja eestkostepere toetus 32 eurot kuus
iga kuni 18-aastase (kaasa arvatud) lapse kohta; sünnitoetus
320 eurot; matusetoetus 96 eurot; puudega isiku haridusasutusse sõit 0,19 senti läbitud kilomeetri kohta ning puudega isiku hooldajatoetus 25,56 eurot.
Seoses raske majandusliku
olukorraga otsustati 1 isikule
kriisitoetust maksta.
Sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud 8 puudega
isikutega, kellel on raskusi igapäevase toimetulekuga, ning 4
isikuga, kes vajavad regulaarseid sotsiaalteenuseid.
Anti kirjalik nõusolek abihoone (saun) püstitamiseks Metsanurme külas Kuldkinga tee 2.
Väljastati 2 ehitusluba: kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
Männiku külas Tiiru tee 5 ja riigi
omandis oleval maakatastrisse
kandmata maal ning maakaabelliini rajamiseks Saku alevikus
Tamme teel ja Sambla tänaval.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks ja anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Keraamika tee 14.
Väljastati 3 kasutusluba: Kiisa reservelektrijaama 110kV
ühendusliinile Kirdalu külas Tagamaa ja Kaasiku kinnistutel
ning Tõdva külas Kiisa alajaama kinnistul; sideliinile ja seadmekapile Saku alevikus Kannikese haljakul; RVP Üksnurme-2
liitumiseks rajatud kaabelliinile
Üksnurme külas Üksnurme teel.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 28.12.2010 korralduse „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine”
üks punkt. 

4
 2012. a eelarve tuludesse lisati SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus laekunud 1221,80
eurot projekti „Kajamaa Kooli
õuesõppetunnid Hiiumaal - Eesti saarte looduse eripära tundmaõppimine“ kulude katmiseks; Eesti Kooriühingult laekunud 1670 eurot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetuseks; Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt
laekunud 4466 eurot laulu- ja
tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide toetuseks; vastavalt Vabariigi Valitsuse 04.10.
2012 määrusele laekunud 11 974
eurot toimetulekutoetuste maksmiseks; Põhjamaade Ministrite
Nõukogult laekunud 525 eurot
Põhja- ja Baltimaade avaliku
halduse mobiilsusprogrammi
õppevisiidi kulude katteks.
3. jaanuari istungi päevakorras oli 9 punkti.
Kuuele hoolekandeasutuses
viibivale seadusjärgsete ülalpidajateta isikule otsustati maksta
ülalpidamiskulude katmise toetust 01.01-31.12.2013 vastavalt
esitatud arvele.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Kiisa alevikus
Revali tn 34.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Kanama külas
Selma kinnistul.
Võimaldati Metsanurme külas Kraavihalli tee 18 (endine
nimetus Kasesalu 34) asuva maa
ostueesõigusega erastamist.
Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Noorteklubi ESIK 13.01.2013 kell 1921 Saku alevikus Teaduse 1 asuvas Saku Huvikeskuse II korruse suures saalis toimuva alternatiivse noorteürituse „ESIK“
läbiviimiseks (vastutab Merle
Liblik).
8. jaanuari istungi päevakorras oli 12 punkti
Muudeti Saku Vallavalitsuse
04.12.2012 korralduse „Saku
Vallaraamatukogu ajutine sulgemine“ punkti 1: raamatukogu
on külastajatele suletud 31.12.
2012-08.01.2013.
Alaealiste komisjonile alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks taotluse esitamisel määrati
Saku Vallavalitsuse volitatud
esindajateks Saku Gümnaasiu-
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Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 20.12.2012 otsusega nr 84 kehtestati Saku vallas Tänassilma külas Valdmäe tn 5 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala
ja ehitusaluse pindala suurendamine) ning planeeringuala lõunaosas asuva jätkuvalt riigiomandis olevast
maast transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine. Detailplaneering on vastavuses Saku valla
üldplaneeringuga. Planeeringuala jääb osaliselt Laagri nahkhiirte püsielupaiga piiranguvööndisse. Planeeringuala suurus on ca 1,9 h. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Saku Vallavolikogu 20.12.2012 otsusega nr 85 kehtestati Saku vallas Saku alevikus Mooni tn 8 kinnistu
detailplaneering. Planeeringu ülesanne on Mooni tn 8 (endine Mooni krunt 12) kinnistu ehitusõiguse
määramine üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla ning Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringutega. Planeeringuala jääb osaliselt Vääna jõe ehituskeeluvööndisse. Planeeringuala
suurus on ca 1720 m2. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Alates 21.01.2013 kuni 17.02.2013 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse
stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Saku valla Saku aleviku Nurme tn 3a kinnistu detailplaneering.
Planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse määramine sakraalehitise rajamiseks. Hoone on
planeeritud olemasoleva hoone baasil. Sakraalehitise eeldatav külastajate arv on umbes 35 inimest ning
krundile on planeeritud kaheksa parklakohta. Planeering sisaldab Saku valla ning Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringute muutmise ettepanekut. Vastavalt üldplaneeringutele asub kinnistu tiheasustusalal,
detailplaneeringuga muudetakse pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarve üldkasutatava hoone
maa maakasutuse juhtotstarbeks. Planeeringuala suurus on ca 1500 m2.
Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/26446

Saku aleviku Nurme tn 3a kinnistu detailplaneering
sakraalehitise rajamiseks. Perspektiivvaade koos
juurdesõiduteega (detailplaneeringu illustratiivmaterjal)

mi direktor Ulvi Läänemets,
Kurtna Kooli direktori kt Priit
Jõe ja Kajamaa Kooli direktor
Maire Metsalu.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 18.09.2012 korraldus „Hoolduse seadmine ja
hooldaja määramine” seoses
isiku hoolekandeasutusse paigutamisega.
Otsustati peatada alates 01.02.
2013 peretoetuse maksmine
lapsevanemale ning jätkata alates samast kuupäevast peretoetuse maksmist 16-aastasele lapsele.
Saku Vallavalitsus nõustus
Kajamaa ja Lokuti külla kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmiga järgmistel tingimustel: analüüsida
põhjalikult pinnase liigniiskuse
mõju kavandatavale tegevusele
(sh inimeste elukvaliteedile ja
tervisele, hobustele, hoonetele),
kuna planeeringuala asub suuremas osas maaparandushoiualal (st tegu on liigniiske pinnasega); hinnata kavandatava tegevuse võimalikku mõju ümbruskonna maaparandussüsteemi
toimimisele; hinnata korraldatavate üritustega kaasneva müra
mõju olulisust.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Anti kirjalik nõusolek piirdeaia püstitamiseks Roobuka kü-

las Tervise tee 10.
Tunnistati kehtetuks Saku alevikus Oja tn 7 eramu ehitamiseks 23.11.1994 väljastatud
ehitusluba nr 145.
Väljastati kasutusluba Tammiku talu elektrivarustuseks rajatud kaabelliinile Tänassilma külas Kirsimäe, Kelementi, Jaaguvälja, Väiketammiku ja Pumbajaama tee kinnistutel.
2013. a maamaksust vabastati
15 represseeritud isikut.
Saku Õlletehase AS-le otsustati anda õigus paigaldada 103,5
m2 suuruse pindalaga reklaamkandja arvates 01.10.-31.12.
2012 Saku alevikus Tallinna
mnt 2 asuva Saku Õlletehase
hoone seinale.
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Saku Päevakeskuse uus juht
on Õnne Liv Valberg
INNA MIKLI

M

öödunud aasta 4. detsembrist juhib Saku
Päevakeskust Õnne
Liv Valberg. 1973. aastal sündinud naine sai sotsiaaltööalase
hariduse esmalt Tallinna Pedagoogilisest Seminarist, seejärel
lõpetas Tallinna Ülikooli. Aastatel 1996-2003 töötas ta spetsialistina Tallinna Linnakantselei juriidilises osakonnas. Viimased üheksa ja pool aastat oli
ta Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist, kes
tegeles linna uimasti- ja HIV ennetuse korraldamise ja koordineerimisega.
Tallinnas sündinud, kasvanud
ja koolis käinud Õnne Liv Valberg on viimased 11 aastat elanud Sakus. Abikaasa Peep töötab Tallinnas, 8-aastane poeg
Rikard Morten läks sügisel
Saku Gümnaasiumi 1. klassi, tütar Nora-Lise on 5aastane ja
käib lasteaias Terake. Vanem
poeg Antero lõpetas 2010. aastal Saku Gümnaasiumi, hetkel
õpib ja elab ta Tallinas.

Tallinnast Sakku
Õnne Valberg töötas Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuametis ligi 10 aastat. Ja kuigi amet talle
meeldis, leidis naine, et aeg
oleks teha midagi muud, hoopis
teistsugust. Nooremad lapsed on
pisikesed, Tallinnasse tööle sõitmine võtab aega. Et kodule lähemal olla, otsustas ta otsida tööd
Sakus. Just siis vabanes päevakeskuse juhataja koht. Õnne
Valberg on oma senises tööelus
palju kokku puutunud sõltlaste
keskustega, päevakeskustes on
ta käinud vaid põgusalt. Võibolla just seetõttu tundub uus
amet eriti huvitavana. Lisaks
avaneb võimalus klienditööga
lähemalt kokku puutuda.

Muljed on positiivsed
Täna on uus juhataja ametis olnud veidi üle kuu. Esimesed
muljed on väga positiivsed: Saku Päevakeskuses käivad nii eakad kui erivajadustega inimesed, teenuseid on palju ja need

„Eduka koostöö eelduseks on sarnased väärtused,“ arvab Saku
Päevakeskuse uus juht Õnne Liv Valberg. Foto: SS

on hästi välja arendatud. Selle
eest kiidab ta eelmist juhatajat Anne Michelson on väga tubli
olnud, tema eestvedamisel liituti möödunud sügisel ka rahvusvahelise projektiga, mille eesmärgiks on ühtse kvaliteedisüsteemi juurutamine sotsiaalteenuseid osutavates asutuses. Seda rada tahab Õnne Valberg edasi minna.
Muret teeb ruumikitsikus - et
teenuseid arendada, mahtu suurendada, oleks vaja erinevaid tube ja kabinette, kindlasti ka privaatset ruumi klienditööks.
Võiks olla ka õppeköök - sellest
oleks abi nii eakatele kui puudeinimestele.

Ideaalne keskus
Saku Päevakeskus võiks olla
eeskujuks, kuid kindlasti saab
edasi areneda. Uus juht arvab, et
ideaalse sotsiaalasutuse näiteks
sobiks nn põlvkondades keskus,
mis koondaks erinevad inimgrupid: lapsed, noored, riskipered,
eakad, puudeinimesed… Seal
võiks olla päevahoid eakatele ja
erivajadustega inimestele, saaks
korraldada koolitusi, töötaksid
tugigrupid, kuid ka ringid, klubid, loomekeskus… Selline asutus liidaks erinevaid põlvkondi,
tugevdaks kogukonna liikmete
vahelist sidet. Tallinnas on plaanis üks niisugune avada.

Esimesed tegemised
Uus juhataja rõhutab, et tema
jaoks on oluline meeskonnatöö koos meeskonnaga areneda, samas oma töötajaid toetada. Täna
on valmis arenguvestluste juhised, lähiajal tahab ta kõigi töötajatega rääkida. Siis saab teada,
millisena nemad päevakeskust
näevad, mida ootavad, milliseid
koolitusi vajavad. Ta tahab ka
igaühe töölõigu üle vaadata,
konkretiseerida ja täpsustada.
Muidugi on tähtis teenuste kvaliteeti hoida. Ja kindlustada, et
tänased kliendid ikka päevakeskuses edasi käiksid ja et neil
oleks seal mugav ja hea.

Vaba aeg
Vabal ajal tegeleb Õnne Valberg
palju oma lastega. Meeleldi
kohtub sõpradega. Loeb, harrastab kivimaali. Lisaks on tal n-ö
töised, sotsiaalvaldkonnaga
seotud harrastused. Eesti Seksuaaltervise Liidus vastab ta suhteprobleemide pärast muretsevate noorte kirjadele. Lisaks tegutseb veel Eesti Unekooli
Ühingus, mis loodud toetama
vanemaid, kellel väikelapsed
üldse magada ei lase ja kes on
seetõttu väga kurnatud. Ning
mõtleb, et võiks tulevikus tegeleda ka riskiperedega - pereteraapiat on ta õppinud ja õpiks
meelsasti veelgi.

Toimetus tänab
2012. aastal jõudis lugejate ette
23 Saku Sõnumite numbrit. Ja
nagu varasematel aegadel, ei kirjutanud ainult toimetajad, vaid ka
lugejad aitasid lehte teha. Kui
palju artikleid meie headelt kaastöölistelt ilmus, pole kokku lugenud. Küll aga oli kirjutajaid tublisti üle saja, nende hulgas mitmeid inimesi, kes mullu meile
esimesed kaastööd saatsid. Suur
tänu kõigile, kes aitasid Saku Sõnumid mitmekesisemaks ja põnevamaks muuta! Autorite hulgast tahaksime esile tõsta mitme
toreda kirjutisega rõõmustanud
Anneli Kana, Aino Kiivrit, Anne Kuldmäed, Sirli Metsamäed,
Tiiu Rõuku, Kristina Tennokeset, Hans Tomsonit, Marianne Õuna, Lõviklubi pressiesindajat Teet Lilleorgu ja pensionäride ühenduse Elukaar eestkirjutajat Ly Madissooni. Aitäh Evi
Johandile ja Gert-Kristjan
Rungile, kes nii mõnegi kirjatöö
toimetajate eest ära tegid!
Kõige suurema tänu võlgneme Alma Kallionile, kes kirjutas mahuka artikli viimase suure
sõja ajal Sakus toimunud sündmustest, ning Peeter Leidmaale ja Argo Zirgile, kes lugejaid
spordi- ehk siis jäähoki- ja jalgpallisündmustega pidevalt kursis hoidsid. Alma, Peeter ja Argo, palun tulge toimetusest läbi!
Ka pildistamisel on mõnikord
abi vaja. Suur tänu Kairi Langundile, kes paljude ilusate fotodega varustas! Aitäh ristsõnameistrile Viljar Kimmelile ja
ristsõnade piltidele toredad tekstid mõelnud Enda Vuurmannile! Aitäh volikogu liikmetele,
vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele, kes kaastöid
kirjutasid ja leheveergudel informatsiooni jagasid, aitäh kolleegidele, kelle hea nõu oli mõnikord hädavajalik.
Täname trükikoja Rebellis peret eesotsas Pille ja Jaan Pladoga, kel sageli jätkus kannatlikkust ja vastutulelikkust rohkem,
kui oodatagi oskasime. Suursuur aitäh kõigile, kes tegelesid
lehe müügi ja kojukandega.
2013. aasta esimene Saku Sõnumite number on lugejate ees,
järgmised 22 tulemas. Püüame
ikka põnevat lehte teha. Ja loodame ikka teie abile, head kaasalööjad, abilised, toetajad!
INNA MIKLI, INGRID PÕDER
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Saku vallas elab
9186 inimest
INNA MIKLI
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tillukesi
vallaelanikke oli
Sakus - 52, järgnesid Üksnurme 13, Metsanurme 9,
Roobuka 8, Kasemetsa 7, Kiisa
6, Kurtna 6, Juuliku 5, Tänassilma 4 ja Tagadi 4 beebiga.
Kuni 6aastasi (k.a) lapsi ehk
neid poisse ja tüdrukuid, kes
said 2012. aasta jooksul 6aastasteks või olid veelgi nooremad,
oli jaanuari alguses vallas kokku 1019. Kooliealisi ehk 7-19aastasi (k.a) oli 1448. Seega oli
1. jaanuari 2013 seisuga vallas
kokku 2271 alaealist vallakodanikku, lisaks 93noort, kes pidasid möödunud aastal 18. sünnipäeva, ja 103 noormeest-neiut,
kes said 19aastaseks - gümnaasiumi lõpetamise vanusesse.
Nooreks loetakse kuni 26aastased. 20.-26. sünnipäeva tähistas
möödunud aastal 852 elanikku,
seega oli kuni 26aastaseid
vallakodanikke kokku 3319 ehk
veidi enam kui 36%.

236

2013. aasta 1. jaanuaril elas rahvastikuregistri andmetel Saku
vallas 9186 inimest. 2012. aasta
jooksul on rahvaarv kasvanud
110 inimese võrra: esimesel poolaastal lisandus 95, teisel vaid 15
elanikku. Seejuures on tähelepanuväärne, et detsembrikuus inimeste arv vähenes - 1. detsembril oli vallakodanikke 9211, 1.
jaanuaril 25 võrra vähem.
Suurim asula on Saku alevik,
valla „pealinnas“ elab 4606 inimest: 2179 meest ja 2427 naist.
Aasta jooksul on Saku elanike
arv vähenenud 70 võrra. Teine
alevik, Kiisa, on kordades väiksem, kuid seal rahvaarv kasvab Kiisal on 670 inimest (322 meest
ja 348 naist), aasta eest oli elanikke 16 võrra vähem. Küladest
on suurim Üksnurme, seal on
nüüd üle poole tuhande elaniku 502 (269/233). Metsanurmes on
493 inimest (264/ 229), Roobukal 368 (184/184), Kurtnas - 313
(147/166). Väiksemad külad on
endiselt Tammejärve ja Sookaera-Metsanurga, neist esimeses
on vaid 11 (6/5), teises 18 (8/10)
asukat. Seejuures on SookaeraMetsanurga küla elanike arv
kasvanud aasta jooksul 3 inimese ehk viiendiku võrra.
2013. aasta alguse seisuga oli
alla aastaseid lapsi 126: 66 poissi ja 60 tüdrukut. Kõige rohkem

Elanikud, kes on
registreeritud
kohaliku omavalitsuse
täpsusega 91
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kohaks Saku valla 127 last (2011.
aastal 90), suri 69 inimest (2011.
aastal 56). Mujalt saabus valda
möödunud aastal elama 475 isikut (2011. aastal 465), mujale
lahkus 414 (2011. aastal 389).
Vallasiseselt muutis elukohta 194
inimest (2011. aastal 170).
Asulatest olid 2012. aasta
jooksul suuremad kasvajad Metsanurme 38, Tänassilma 34,
Roobuka 26, Jälgimäe 17, Kiisa
16, Üksnurme 14 ja Kasemetsa
12 lisandunud elanikuga. Inimesi jäi vähemaks Sakus (-70),
Kurtnas (- 6) ja Tõdval (- 4).
1. jaanuaril 2008 oli Saku
valla rahvaarv 8423, viie
aastaga on lisandunud 763
elanikku. Kõige enam on
viimaste aasta jooksul
kasvanud Metsan

313

Valla vanim elanik on
1913. aastal sündinud naine,
tema kodu on Sakus. Eakamad
mehed on sündinud aastal 2020,
üks neist elab Sakus ja teine Kiisal. Jaanuari alguse seisuga oli
niisuguseid vallaelanikke, kes
said möödunud aasta jooksul 90aastaseks või veelgi vanemaks,
24, nende seas 6 meest ja 18
naist. 2012. aastal 80-89aastaseks saanud inimesi oli kokku
274, neist mehi 86 ja naisi 188.
Kokku oli 80-99aastasi vallakodanikke 298 (92/206).
2012. aastal sai esimeseks elu-

urme küla - 1.
jaanuaril 2008 oli rahvaarv 290, käesoleva aasta
alguses 203 võrra suurem
ehk 493. Järgnevad Üksnurme 127, Tänassilma 83,
Juuliku 74, Kasemetsa 55, Jälgimäe 45, Saustinõmme 39, Kiisa
29 ja Kirdalu 25 lisandunud inimesega. Protsentuaalselt kasvas
kõige enam Sookaera-Metsanurga: 1. jaanuaril 2008 elas selles külas 7, nüüd 18 inimest
(kasv 257%). Kõige enam on
viimase viie aastaga vähenenud
Saku aleviku elanike hulk - 106
võrra, rahvast on vähemaks jäänud ka Tõdval ja Männikul, mõlemas külas 16 inimese võrra.

Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetusfondi (MTT)
projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2013!
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist
Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus
või üksikisik saab küsida projektitoetust elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Projektitoetused jagunevad
kolmeks valdkonnaks:
1) spordivaldkonnas toetatakse
vallaelanike sportlikku eneseteostust; noortesporti; saavutus-

sporti; ülevallaliste ja piirkondlike spordiürituste korraldamist;
valla elanike osalemist tiitlivõistlustel; treenerite ettevalmistust, koolitust ja täiendõpet.
2) kultuurivaldkonnas toetatakse ülevallaliste ja piirkondlike
kultuuriürituste korraldamist;
muusika-, käsitöö-, taidlus- ja
harrastusgruppide tegevust; rahvakultuuri säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist; vallaelanike osalemist konkurssidel, festivalidel ja seminaridel; vallaelanike kultuurialast
eneseteostust; juhendajate etteval-

mistust, koolitust ja täiendõpet.
3) muus tegevusvaldkonnas
toetatakse vallaelanikele suunatud tegevusi elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, noorsootöö, hariduse, sotsiaaltöö, tervise
ja külaliikumise edendamiseks.
Tegevustoetust saab taotleda
Saku vallas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kelle
põhikirjaline eesmärk on aleviku
või külaliikumise arendamine.
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid on Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee.
Vormikohane taotlus esita-

takse Saku Vallavalitsusele allkirjastatult, kasutades posti
(Teaduse 1, Saku, 75501 Harjumaa), e-posti (saku@sakuvald.
ee) või käsiposti.
Info ja küsimused e-postil
helemall.kink@sakuvald.ee või
telefonil 671 2405. Projektide
nõustamine kolmapäeviti kell
15-19 või eelneval kokkuleppel
muul ajal.
23. jaanuaril 2013 kell
17.30-19 toimub Saku Valla
Majas volikogu saalis infotund Saku valla MTT projektidest ja nende aruandlusest.
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Saku Maja juhatus
tegi kokkuvõtteid
INNA MIKLI

pumplat. Saku Maja juht tõi välja möödunud aasta olulisemad
S-i Saku Maja juhatus probleemid ja õnnestumised
kutsus valla esindajad ja ning rääkis järgmise aasta plaakoostööpartnerid 13. nidest. Ta tänas koostööpartnedetsembril Saku mõisa, et aasta reid ja avaldas lootust, et kõik
jooksul tehtule joon alla tõm- tööd saavad õigeaegselt ja hästi
mata.
tehtud.
Juhatuse esimees Marko
Juhatuse liige, finantsjuht
Matsalu andis ülevaate sellest, Kadri Kralla andis ülevaate
mida aasta jooksul tehtud, rää- kasutatud ja veel kasutada olekis Saku ühisveevärgi- ja kana- vatest rahasummadest. Kui ühislisatsiooniprojekti, soojatrassi- veevärgi ja -kanalisatsioonide ning sademeveetorustike ja projekti lepingute kogumaht on
drenaaži rajamise hetkeseisust. 14631757,13 eurot, siis tasutud
III piirkonnas (Põhja-Saku) on sellest 11332105,60 eurot
alustati töödega märtsis 2011 ja ehk ca 77%. Kaugküttetorustike
lõpetati juulis 2012, maha pandi e h i t a m i s e m a k s u m u s e s t ,
20545 meetrit vee-, 17089 meet- 152513878 eurost, on juba tasurit kanalisatsiooni- ja 10927 tud 1213981,89 ehk ligi 80%.
meetrit sademeveetorustikke Sademeveetorustike ja drenaaži
ning ehitati 9 reoveepumplat. II e h i t a m i s e k s p l a n e e r i t u d
ehk Kannikese piirkonnas käi- 1360796,46 eurost on kasutatud
sid tööd juulist 2011 augustini ligi 93% ehk 1261312,22 eurot.
2012. Maha pandi 8954 meetrit
Vallavanem Kuno Rooba
vee-, 7786 meetrit kanalisatsi- võttis kokku ÜVK-ga seotud
ooni-, 2754 meetrit sademevee- mured ja kordaminekud vallajuja 3466 meetrit kaugküttetoru- hi pilgu läbi. Positiivse poole
sid, rajati 4 uut reoveepumplat. pealt tõstis ta esile, et KeskkonSaku lõunaosas ehk I piirkonnas nainvesteeringute Keskus on oltööd alles käivad. Detsembrikuu nud asjaajamistest äärmiselt
seisuga oli maas 13143 meetrit kärmas ja täpne koostööpartner.
(88%) vee-, 11066 meetrit
Advendiajal käib külas tavali(88%) kanalisatsiooni-, 3445 selt jõuluvana või päkapikk.
meetrit (81%) sademevee- ja Saku Maja üritusele tuli hoopis
9605 meetrit (84%) kaugkütte- peaminister Andrus Ansip Hentorusid ning ehitatud 4 reovee- rik Normanni kehastuses.

A

30. detsembri õhtul Rahvusooperis Estonia. Äsja on Harjumaa Omavalitsuste Liidu tunnustusauhinna laureaadiks kuulutatud Saku
Vallavalitsuse infrastruktuuri spetsialist Toivo Alasoo. Foto: erakogu

Toivo Alasoo
pälvis HOLMERi
2012. aastal andis Harjumaa
Omavalitsuste Liit (HOL) esmakordselt välja omavalitsustöötajatele mõeldud tunnustusauhinnad HOLMERid, mille nimi tuleb sõnadest Harjumaa
Omavalitsuste Liit - me ehitame
riiki. Suur HOLMER on mõeldud volikogu esimehele, linnapeale või vallavanemale, HOL-i
juhatuse liikmele või tegevaparaadi juhile, Väike HOLMER
volikogu liikmele, linna või vallavalitsuse või HOL-i büroo
töötajale teenete eest konkreetse
valla, linna või omavalitsuste
koostöö arendamisel.
30. detsembri õhtuks kutsuti
kõik HOLMERi nominendid
Rahvusooperisse Estonia - Harjumaa Ballil anti esimesed
Aivar Simsoni pronksskulptuurid laureaatidele üle. Väikese
HOLMERi rahandus-, ehitus-,
majandus- ja keskkonnavaldkonnas pälvis Toivo Alasoo.

Toivo Alasoo töötab Saku Vallavalitsuses 1997. aastast. Ta on
olnud ligi 16 aastat vallavalitsuse liige ja töötanud 13 aastat abivallavanemana. Alates 2010.
aastast on ta tehnilise infrastruktuuri spetsialist, kelle vastutusalasse kuuluvad kommunikatsioonitrassid, elektriala-, side- ja
nõrkvoolutööd, turvasüsteemid,
teede-tänavate ehitus, korrashoid ja hooldus, tänavavalgustus, liikluskorraldus, avalike ürituste läbiviimine. Ta on kergliiklusteede võrgustiku rajamise
oluline eestvedaja - Saku vallas
on ca 30 km kergeliiklusteid, mis
populaarsed nii oma kui naaberomavalitsuste elanike seas.
Tema suureks teeneks on olnud
naaberomavalitsustega kommunaalvaldkonnaalase koostöö
korraldamine. Ta on ka suurte
infrastruktuuriprojektide - riigimaanteede, tehnorajatiste - Saku
valla poolne eestvedaja.

ASi Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu andis valla esindajatele ja koostööpartneritele ülevaate, kui palju torusid on juba
maha pandud. Foto:
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Saku Muusikakooli imeilus jõulukontsert toimus 19. detsembri õhtul mõisa ballisaalis. Publiku ette astusid nii need õpilased, kes oma pillimängijateed alles alustanud, kui vanemate klasside kogenud „professionaalid“. Oli üksikesinejaid
ja neid, kes musitseerisid klaveri saatel, kuid ka
päris palju duosid, triosid ja ansambleid. Kuulata
sai kitarristi, viiuldajaid, akordioniste, kandle- ja
ksülofonimängijaid, lauljaid. Esinejate seas oli
mitmeid puhkpillimängijaid, veelgi enam aga
noori klaverikunstnikke. Mängiti talve- ja jõululaule, klassikat, rahvamuusikat…
Imeilus muusika, tulesära, jõuluootus. Publik,
kes hästi ei tahtnud mõisa saali ära mahtuda, kuulas vaimustusega, aplausid ei tahtnud kuidagi lõppeda. Pildil Rain Alev ja õpetaja Veronika Tamm.

11. jaanuar 2013

Helisev elamus kahelt koorilt Kahe naabervalla, Saku ja Saue koorilauljad üllatasid kodupublikut ühise jõulukontserdiga: 21. detsembri õhtul kell kuus lauldi Saue
gümnaasiumis, kaks tundi hiljem Saku Valla Majas. Kava esimeses pooles astus üles Saue
segakoor dirigent Elviira Alamaa taktikepi all, teises aga segakoor Tuljak dirigentide
Sven Petersoni ja Kristina Kodase juhatusel (pildil). Esitusele tulid kaunid talve- ja
jõululaulud, kuulda sai armastatud klassika erinevaid töötlusi ning uuemat menukat
muusikat. Tuljakult kõlas ka sügisel Hispaanias koorifestivalil lauldud motett. Mõnegi
laulu puhul lisas sära klaveri- või viiulisaade. Nauditava hetke pakkusid Tuljaku solistid
Tiina Kubbi ja Merle Noormägi.
Oma jõulukavas näitasid naabrid kõrgetasemelist koorilaulu. Musta ja punasesse riietunud lauljad, tuledesäras kuusk ja hingestatud esitus süstisid südameisse pühadetunde.
Õnnestunud kontserdi eest tänas Saku publik mõlemat koori sooja aplausiga.
Päkapikud ei muutu kunagi!
Fotod:
Kairi Langund,
Ave-Maria
Rapper,

Saku Valla Majja tõi retrostiilis aastalõpupidu kohale palju lõbusaid
inimesi, kes õhtujuht Tõnis Millingu ja Lõuna-Eesti parima levimuusikaansambli Nööp eestvedamisel toreda õhtu veetsid. Kehakinnitust jagati sel korral veidi harjumatul moel, aga stiilselt (pildil). Tühi kott ei
seisa ju püsti! Rääkimata inimestest, kes õhtu läbi tantsinud, pärast keskööd juba videodisko rütmide saatel. LIINA HENDRIKSON

„Täna öösel läheb lahti, peame kommi klaperjahti…“ on lastenäidendis päkapikud tööhoos. Ja nii nad usinasti töötasid ka 20. detsembri pärastlõunal Kiisa Rahvamaja lavalaudadel. Meie piirkonna eakatel olid „sussid“ ritta seatud, et jõuluüllatus kaotsi ei läheks.
Ammu pole meie maja nii palju tralli ja särasilmi näinud! Oleme
kutsunud vanaemadele ja vanaisadele Kurtna kooli lapsi esinema,
aga kunagi pole aeg sobinud, ikka on transpordiga keeruline - tulla
ju „3“ km! Valus. Eelmisel aastal oli tänu Maire Lõhmusele tore
Kurtna laste jõulunäidend siiski meie majas, nii mõnigi poetas rõõmupisara - müüt on murtud!
Seekordne jõulukontsert sai Saku rahvatantsurühma Põngerjad
lapsevanema Rene Tammisega aegsasti kokku lepitud ja tantsulaste juhendaja Kaire Põlluga üle kinnitatud. Meie memmed-taadid
olid täis ootusärevust, et lõpuks ometi midagi lastelt! Ilm oli tõeliselt talvine: sadas laia lund. tuulepoisid pidasid pillerkaari ja ega
külmapoisidki maganud! Tõeline jõuluime! Pisut kartsime, et halvad ilmaolud heidutavad lapsed ära, aga ei - enne kella kolme veeres
rahvamaja õuele terve autode paraad, kust välja astusid tõelised päkapikud koos „turvameestega“. Kogu publik tahtis laulda: „Ei takista vallid, ei takista... tuisune ilm”!
Täpselt kell 15 avas peo KI-KU-TA-RO pensionäride ühenduse
esimees Arvo Rander, kellele see oli esimeseks suureks ürituseks
oma rahva ees. Siis hakkas sigin-sagin ja juba need kardinad kerisidki lahti. Laval oli ligi kolmkümmend paari särasilmi - fantastiline!
Kontsert oli väga hästi koostatud ja kunstiliselt kujundatud: laulud vaheldusid tantsude ja luulekavaga. Kõik sujus nii ladusalt, ülevas meeleolus. Aitäh teile, kallid lapsed ja õpetajad!
Ääremärkusena olgu öeldud, et pöidlahoidjate silmad särasid uhkustundest veelgi enam kui publikul. Ja õigusega - selliste laste üle
saabki vaid rõõmu ja uhkust tunda. Siiras tänu teile, emad-isad, et
olete nii toredad lapsed kasvatanud ja leiate aega neid toetada. Suu-
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...me soovime
kauneid jõule ja
head aastat uut!

Kajamaa Koolis tähistati jõule ja aastalõppu teatrietendusega:
kogu koolipere kogunes 19. detsembri hommikupoolikul saali, et
vaadata MTÜ Eesti Lasteteater esituses lugu kajakast (pildil), kes
tahtis elada teisiti, kui tema karja liikmed. Oli naljakas, kuid
kindlasti pani ka mõtlema. Õpilastele tundus tükk meeldivat.
Ja siis tuli jõuluvana! Muidugi olid tal kaasas kingitused, kuid
niisama ei saanud keegi midagi - iga klass pidi esinema. Oli laule, oli
luuletusi, hakkama said kõik.

red tänusõnad ka publikule sooja vastuvõtu ja kaasaelamise eest sellised ülesastumised on lastele väga innustavad, pakuvad rohkelt
positiivseid emotsioone.
Kiisa piirkonna eakate üritused on alati olnud rahvarohked ja alati
on neid, kes oma aktiivse osalemisega korraldamist toetavad. Koos
on kindlam, koos on julgem! Oktoobris valiti uus juhatus, kelle eestvõtmisel aktiivne tegevus jätkub. Kindlalt liigutakse koostöö ja
põlvkondade lõimumise suunas - on aeg pärandada oma oskused
järglastele, nautida koos tehtut ja otsida uusi väljundeid kodukandi
ühistegemise elavdamiseks. Ees ootab projekti koostamine 2013.
aastaks, peame leidma häid võimalusi eakate koduseinte vahelt väljatoomiseks. Pöörame suurt tähelepanu hoolivusele, märkame
naabrit ja kodakondset. MARIANNE ÕUN

Kurtna Kooli jõulunäidend “Soovin, et inimesed hakkaks maailma nägema oma südamega ja igaüks meist teeks jõulude ajal vähemalt
ühe heateo!” soovis Kurtna Kooli jõulunäidendis üks õdedest.
Möödunud aasta 19. detsembril tervitati Kurtnas ülekoolilise peoga
saabuvat jõuluaega ja algavat koolivaheaega. Traditsiooniks on kujunenud kogu koolipere ühine esinemine lastevanematele ja külalistele. Sel
aastal toodi teatriringi esituses lavale kahe õe jõuluöö seiklused, mille
vahel said kõik klassid võimaluse lavale astuda: tantsiti, lauldi, klounid
esitasid akrobaatikanumbreid, Pöial-Liisi mängis viiulit, mänguasjadmuinasjututegelased trikitasid. Isa rollis astus lavale Saku Huvikeskuses töötav vabatahtlik Liam Inglismaalt.
Näidendiga, mille läbivaks teemaks oli kunagi kalliks peetud mänguasjade hülgamine ja edasine saatus prügikastis, soovisime pakkuda
meie laste nägemust maailma asjadest. Väikeste näitlejate siirast ja hingestatud mängust õhkus aimdust hoolivusest ja armastusest.
Puupüsti täis saali vastuvõtt oli soe, esinejad said mitmekordse aplausi. Õhtu jätkus toredas meeleolus kooli fuajees, kus pakuti jõulumaiusi.
MAIRE LÕHMUS, teatriringi juhendaja

Kiisa rahvas on ikka jõulude ja uue aasta vahel rahvamajja kogunenud, et vana aasta üheskoos ära saata. Nii ka tänavu. 29. detsembril
istus vana hubase Jaagu talu saalis laudade taga nii „omasid“ kui „külalisi“ naaberalevikust Sakust ja kõrvalküladest. Laval kostitas hea muusikaga Sergei Mazin. Tema laulude saatel oli mõnus nii laua taga istudes
head-paremat maitsta kui ka tantsida - päris kiiresti õnnestus esinejal
paljud peol osalejad tantsupõrandale meelitada.
Ei puudunud ka traditsioonilised üllatuskülalised - seekord esines Saku kõhutantsutrupp Asmarah (pildil).
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Valla sportlased möödunud aastast
Toimetus uuris valla sportlastelt läinud ja äsja
alanud aasta kohta. Kuidas möödus 2012. aasta?
Mida ootavad sportlased uuelt aastalt?
Gert Krestinov,
motokross
Eelmine aasta oli minu jaoks
superhea. Saavutasin Briti MV
ja Red Bull Pro Nationali sarjas
kolmanda koha. Tegu on Euroopas MMi kõrval tugevuselt
järgmiste sarjadega. Olin mitmel korral poodiumil ja sain ka
ühe etapivõidu.
Hetkel käivad treeningud
2013. hooaja nimel, mis algab
juba jaanuari lõpus. Tegin Inglismaal lepingu Apico Suzukiga, aga kuna suursponsor hüppas alt, läks tiim laiali. Praegu
otsin endale uut kohta. Loodetavasti suudan tulemusi Inglismaal kahe koha võrra parandada
ja teha ilusa ning eduka hooaja.

Siim Veersalu, saalihoki
Eelnev aasta tõi
kaasa eelkõige meeldivaid kordaminekuid ja
üllatusi.
K õ i g e
suur
e m a k s õ n nestumiseks võib kindlasti lugeda Saku Fortuna pääsemist kevadel Eesti meistrivõistluste
finaali, seda on nii võistkonna
liikmed kui ka fännid juba kaua
oodanud. Positiivsust jätkus ka
aasta teise poolde, kui pääsesin
taaskord Eesti meeste saalihokikoondisega Šveitsis MM-l mängima. Meeskonna tulemus oleks
võinud parem olla ning ka enda

Mats Tamme (paremal) mänguhoos. Foto: erakogu

mängus nägin parandamisruumi, kuid sellegipoolest oli tegu
hindamatu kogemusega.
Uuel aastal loodan taas leida
motivatsiooni, et saalihokiga
kõrgel tasemel edasi tegeleda.
Õnnestumised ei lase ennast
oodata, tuleb tegutseda!

Mats Tamme, saalihoki

Gert Krestinovi stiilinäide. Foto: erakogu

Jalgpallurite aastalõputurniir 2012
ARGO ZIRK
Traditsiooniline Eesti Jalgpalli Liidu aastalõputurniir
minijalgpallis tõi 12 mängupäeva jooksul Kalevi spordihalli kunstmuruväljakule ligi 5000 pallurit. Saku
Sporting osales 6 võistkonnaga. Turniir pakkus nii häid
kui halbu mänge. Võitlesime, mis me võitlesime, aga
kahjuks esinelikusse ei jõudnud.
Võistkondade tulemused:
mehed, IV liiga II turniir - 7 punkti, 5.-8. koht;
poisid, B-vanuseklass - 0 punkti, 13.-16. koht;
poisid, D1-vanuseklass - 5 punkti, 5.-8. koht;
tüdrukud D1-vanuseklass - 0 punkti, 5. koht.
Maakoolid: Saku Gümnaasium - 6 punkti, 5.-8. koht;
Kurtna Kool - 3 punkti, 13.-16. koht.
Saku Sportingu noormängijad häälestavad end
mänguks. Foto: Herlent Krik

Aasta 2012 möödus nii minu kui
ka mu meeskonna Saku Fortuna
jaoks vägagi edukalt. Hoolimata sellest, et klubi hooaeg üleüldiselt oli pigem mõõnadega,
õnnestus meil play offidesse
saada. Seal suutsime näidata ül-

latavalt head mängu, pääsesime
finaali ja esmakordselt klubi
ajaloos “võitsime” hõbemedali.
Pääsesin ka esmakordselt Eesti
meestekoondise nimekirja ning
sain ära käia nii maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril kui ka maailmameistrivõistlustel.
Mis aga puutub 2013. aasta
plaanidesse, siis pean tunnistama, et need puuduvad. Olen hetkel saalihokist natukene tüdinenud ning pühendan selle aasta
uue motivatsiooni leidmisele.
Kuna olen saalihokiga juba tükk
aega tegelenud, siis sellega täieliku lõpparve tegemine oleks

11

11. jaanuar 2013

ja tulevikuplaanidest
Madli Murel, ratsutamine
2012. aastal
võistlesin kolmel rahvusvahelisel
võistlusel
Poolas. Jaroszówkas ja
Sopotis oli tulemuseks tubli 10. koht. Maikuus
osalesin Poolas Strzegomis
CCI2* võistlusel, lõpetasin 4.
kohaga. Sellega sai ühtlasi
täidetud kolmas ja viimane
kvalifikatsiooninorm, mis vajalik EMile pääsuks. Kahjuks
hooaja teine pool luhtus hobuse
vigastuse tõttu. Osalesin EM-l
Malmös, kuid tulemus jäi saavutamata. Sügisel saavutasin
Eesti meistrivõistlustel seenioride klassis 2. koha, kusjuures
hobune ei olnud veel kõige paremas vormis. Kokkuvõttes olin
2012. aastal ratsutamise kolmevõistluses Eestis edukaimaks,
kogusin suurima punktisumma
noorte ratsanike arvestuses.
2013. aastal on plaanis osaleda mitmel rahvusvahelisel
võistlusel, nüüd juba seenioride
klassis.

Kaupo Sasmin,
maratoni- ja
pikamaajooks
2012. aasta oli
suhteliselt probleemiderohke: esimesel poolaastal oli

tervis kehv ja teisel poolaastal
hakkas jalg valu tegema, selle
tõttu tuli ette võtta operatsioon.
Uuel aastal üritan kõigepealt
terveks saada ja küll siis saab
juba uusi sihte seadma hakata.

Liina Tšernov,
keskmaajooks
2012. aasta esimesel poolel
olid probleemid seljaga,
pidin loobuma sisehooajast ja see tõmbas motivatsiooni
alla.
Kahjuks ei olnud võimalust ka
soojemas-se kliimasse treenima
minna. Suveks sain selja
füsioterapeut Katre Lusti abiga
korda ja val-mistusin innukalt
võistlusteks. Teine tagasilöök
tuli, kui tree-ningud muutusid
väga raskeks - enesetunne, pulss
ja ajad näita-sid, et midagi on
valesti. Mõt-lesin, et saan
hakkama - kergelt ei tule siin
elus midagi. Kuid ve-reanalüüsi
n äita jad p o ln u d k o r - r as .
Spordiarst lubas mõõduka
intensiivsusega 3-4 korda nädalas treenida. Kosusin ka sellest
probleemist ning võitsin Eesti
meistrivõistlustel 1500 ja 800
meetri jooksud, kuigi polnud
kindlust, kas vorm on selleks ajaks tagasi.
Uueks aastaks on juba mitu kuud treeninguid selja taga. Õpin eelnevatest vigadest,

pööran suuremat tähelepanu
taastusvahenditele. Kui suudan
hoiduda terviseprobleemidest,
siis sellel suvel loodan parandada isiklikke rekordeid. Töötan treenerina ning selles osas
on mul lootused, et lapsed jääksid ikka spordi juurde ja et
harrastajatel jätkuks indu ja
aega spordiga tegeleda. Spordil
on imeline võime inimesi ühendada ja liita.

Helsingi kunstigalerii
tervitab uut aastat
Maarit Murka
näitusega

Möödunud aasta oli minu jaoks
võrdlemisi edukas. Purjetamise
valdkonnas oli muidugi suurimaks edusammuks olümpiakoha
väljasõitmine ning siis sellel suurel spordipeol osalemine. Kindlasti ka U21 EM, kus väga keerulistes oludes õnnestus lõpetada
6.
kohaga. Üheks
suuremaks
rõõmuks
pean seda, et
tulles Tartusse ülikooli,
olen leidnud
nii mõnegi väga
hea uue sõbra, kellega mõnusalt
aega veeta.
Uuelt aastalt ootan muidugi
palju kordaminekuid ja eneseületusi spordis, kuid kõige olulisemaks on uued kogemused ja
mälestused. Ma loodan sel aastal kogeda palju uut ja huvitavat
ning kohtuda uute inimestega.

Eesti ühe tuntuma noore maalija, Sakust pärit Maarit Murka
11. jaanuaril avatav näitus „Objektid peeglis on lähemal, kui
nad paistavad” on uue aasta esimene väljapanek Korjaamo galeriis. Helsingis Töölön linnaosas asuv galerii on osa mainekast Korjaamo kultuurikeskusest, mis korraldab muusika-,
teatri-, kujutava kunsti jm
sündmusi Põhja-Euroopas.
Maarit Murka eksperimentaalne näitus koosneb maalidest
ja lavastatud fotodest, kunstnik
on keskendunud igapäevastele
objektidele ja nende peegeldustele peeglis. Näitus mõtiskleb
erisuste üle tegelikkuse ja tegelikkuse peegelduste vahel. Oma
väljapanekus otsib kunstnik
pinna alt tõde, küsides endalt,
kas on võimalik leida reaalsust
peegelduste alt. Eksponeeritud
taiesed on sobitatud mitmetahulisteks tervikuteks.
Sakus õpetaja Eda Piisangu
käe all kunstikatsetusi alustanud Maarit lõpetas EKA-s maalieriala ja omandas 2006. aastal
magistrikraadi Helsingi Kunstiakadeemias. Oskuslikult fotorealismi viljelev, kuid ka muid
laade ja stiile harrastav andekas
maalija on olnud väga viljakas:
kunstnik on esinenud arvukatel
näitustel Baltimaades, Euroopas
ja USA-s. Maarit Murka loometee alguse töid võib näha Saku
Gümnaasiumi ruumides.

ne pool jätkus soojas ja mõnusas
Luhtre turismitalus, mis aastal
2007 pälvis Eesti parima turismitalu nimetuse. Talu ise on vana, pärit aastast 1897, ja sellest
räägib ka talu muuseum. Kompleks on andekalt kujundatud ja
läbimõeldult välja ehitatud, nii
et seda on võimalik kasutada
aasta läbi nii suurel kui väikesel
seltskonnal. Olid mõnusad toad,
erinevad saunad, pallimänguplatsid, viburada, ratsutamisvõimalus, seminari- ja peoruumid. Talus ootas meid maitsev
jõululõuna. Tõelise elamuse

valmistas aga programm, mille
esitas Märjamaa rahvatantsuansambel Hopsadi, kes juba 65
aastat tantsu löönud. Tantsijad
olid tõesti oma ala meistrid,
esitades nii särtsakaid rahvatantse kui ka lausa show-programmi. Vaatajad polnud aplausiga kitsid ja nii tulid lisanumbridki. Söögi ajal mängis taustaks
tubli lõõtsamemm, kes esitas
tuntud rahvalikke meloodiaid.
Tõdesime, et oli mõnus positiivsete emotsioonidega õhtupoolik. Aitäh reisi organisaatorile Jüri Soomele!

Anna Pohlak,
purjetamine

Elukaare jõulureis
LY MADISSOON

S

aku Pensionäride Ühendus
Elukaar lõpetas advendiaja traditsioonilise jõulureisiga. Seekord külastasime
Märjamaa kirikut, kus pastor pidas väikese jumalateenistuse,
mille käigus meiegi hääled võlvide all kajasid. Saime teada, et
esimene teade kirikust pärineb
aastast 1364 - mainitakse nime
Mariema, mis on Märjamaa algne nimi. Selles on vihje, et kirik
pühitseti Neitsi Maarjale. Alg-

selt oli tegemist kindluskirikuga, torn lisandus hoonele alles
15. sajandil. Sõdades, eriti Liivi
sõjas, sai ehitis palju kannatada.
1941. aastal hävisid Punaarmee
suurtükitule tõttu nii torn, katus
kui sisustus. Kuid kogudus armastas oma kirikut ja nii leiti
aastatel 1956-1958 võimalus
hoone restaureerida. Sisustus
saadi teistest kirikutest. Praegu
ehib altarikompleksi kunstnik
Uno Roosvalti maal „Mina olen
eluleib”.
Kirik oli kahjuks kütteta, mistõttu oli lõpmata tore, et reisi tei-
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Veel Saku uute torustikega liitumisest
MARKO MATSALU
AS Saku Maja

S

uures osas Saku alevikust
on tänaseks torustike rajamine lõppenud ja torustikud ehitaja poolt üle antud. Liituda ei saa ainult Saku I ehituspiirkonnas olevad kinnistud, sest
seal on ehitajatel veel töö üle
andmata. Palju on küsitud, mida
tuleb teha, et toru otsa tuppa saada. Annan ülevaate, kuidas Sakus on võimalik Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatud uute torustikega nii
liituda, et see läheks võimalikult
lihtsalt ja kõik vajalikud protseduurid oleksid tehtud.
 Alustada tuleb liitumistaotluse
esitamisest. See on nagu loa küsimine - kas ja kuidas tohib kinnistu liituda torude omanikule
kuuluva vara külge. Taotluse
saab kas Saku Maja kontorist või
kodulehelt http://www.sakumaja
.ee/ee/avaldused-ja-taotlused.
Täidetud dokumendi saab tuua
kas paberil Saku Maja kontorisse
või saata digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile liitumine@sakumaja.ee. Taotlusega
koos tuleb esitada tõendus selle
kohta, kes on kinnistu omanik,
sest ainult omanik saab kinnistule liitumist taotleda.

 Saabunud taotluse alusel
koostame ja väljastame tehnilised tingimused torustikega liitumiseks. Vajadusel võime küsida
ka infot juurde, seepärast on
oluline, et taotluses oleksid kõik
nõutud andmed olemas. Saku
aleviku ÜVK projektiga rajatud
liitumistele väljastame tingimused üldjuhul tasuta.
 Kui omanik on tingimused
kätte saanud, võib ta asuda kinnistule torustikke rajama. Kui
väljapoole kinnistut on vaja paigaldada torusid rohkem kui 1
meeter, tuleb Saku Vallavalitsusest kaeveluba võtta. Soovitame
kasutada professionaalseid ehitajaid - et saada aastateks kvaliteetselt rajatud torustikud. Soovitame ka Saku Maja käest pakkumist küsida: kui on võimalik,
teeme kinnistute liitmise töid.
 Enne, kui kinnistul on kaevik
kinni aetud ning vee- või kanalitorud ühendatud, tuleb kohale
kutsuda Saku Maja esindaja, kel
peab olema võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja toruühenduste kvaliteeti. Liitumispunkti ühendus tuleb teha esindaja juuresolekul. Tema kinnitab tehniliste tingimuste lehel
oma allkirjaga, et on töö üle
kontrollinud. Pärast seda võib
kaevikud kinni ajada.

 Kui tööd on lõppenud, peab
omanik esitama Saku Majale
mõõtkavas joonise/skeemi torude kinnistul paiknemise kohta
ning Saku Maja esindaja allkirjaga tehniliste tingimuste lehe.
Alles seejärel saab liitumislepingu sõlmida. Liitumislepinguid saame sõlmida nii paberil
Saku Maja kontoris kui ka digitaalselt allkirjastades. Digitaalse lepingu eelduseks on, et kinnistu omanik esitab kõik nõutud
materjalid digitaalselt.
 Kui kinnistu soovib liituda ka
ühisveevärgiga, anname ka veemõõdusõlme rajamise tingimused (veemõõdusõlm on ruumi
osa, kus veemõõtja asub, ning
selle normaalseks toimimiseks
ja hooldamiseks on kehtestatud
nõuded). Kui veemõõdusõlm on
välja ehitatud, tuleb Saku Maja
esindaja ning paigaldab veemõõtja ja koostab selle kohta
akti.
 Pärast eeltoodud protseduure
on võimalik sõlmida teenuse kasutamise leping ning alles seejärel tekib kinnistul õigus Saku
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuseid tarbida. Lepingu sõlmimiseks palume ühendust võtta
aadressil liitumine@sakumaja.
ee või tulla meie kontorisse. Teenuse kasutamise lepingu sõlmi-

mise eelduseks on kehtiva liitumislepingu olemasolu.
Teame, et tänaseks on mõned
elanikud ühendanud oma kinnistu torustikud ühisveevärgi- ja
-kanalisatsioonitorustike külge
luba küsimata ja salaja. Ka teenuseid tarbitakse salaja - ausate
klientide arvelt. Soovitame neil
pöörduda Saku Maja poole, läbida kõik eelpool kirjeldatud
etapid ja sõlmida kõik vajalikud
lepingud. Kindlasti tuleb seejuures teavitada kogustest, millises
ulatuses on teenuseid ilma lepinguta kasutatud. Nendel juhtudel külastab Saku Maja veemajanduse inspektor kinnistut,
kontrollib paigaldatud torustikke ja ühendusi. Vajadusel tuleb
tõestamiseks midagi lahti ka
kaevata. Aga seda ikkagi viimase võimalusena. Kindlasti asume me selliseid salajasi ühendusi mingi aja pärast kontrollima
ning avastamisel suhtume juhtumitesse täie tõsidusega ja rakendame võimalikke karistusi.
Loodan, et Saku elanikud tunnevad loodud võimaluste üle
rõõmu ja asuvad koos Saku Majaga oma liitumis- ja teenuselepinguid sõlmima! Soovitan huvilistel pöörduda meie poole juba jaanuaris-veebruaris, et kevadeks saaks osa dokumente korda.

Õpilased saavad Tallinna ühissõidukites tasuta sõita

U

uest aastast läks Tallinna ühistransport üle epileti süsteemile. Sõidu
eest tasumisel ei ole enam võimalik kasutada paberist sõidutalonge, tunnipileteid ega sõidukaarte. Kõiki seniseid paberpileteid asendab sügisest Tallinnas ja Harjumaal kasutusele
võetud elektrooniline ühiskaart.
Paralleelselt ühiskaardipõhise
e-pileti süsteemiga jääb kuni 31.
märtsini toimima ka ID-pileti
süsteem. Endiselt on alles võimalus osta üksikpilet ühissõiduki juhilt. Ühiskaarti on võimalik
kasutada lisaks Tallinna ühtse
piletisüsteemi ühistranspordile
ka Harju maakonna ühistranspordiliinidel.
2013. aastast saavad kõik rahvastikuregistris Tallinna elani-

kuna arvel olevad inimesed
ühistransporti tasuta kasutada.
Tasuta sõidu õiguse tõendamiseks tuleb ühistransporti kasutavatel tallinlastel soetada endale
isikustatud ühiskaart ning sellega iga sõit sõidukisse sisenemisel valideerida ehk registreerida. Isikustatud ühiskaart kehtib
ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
Sõltumata elukohast on Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigus ka kõigil kuni 19-aastastel (kaasa arvatud) üldharidus- ja kutsekoolide õpilastel,
kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht on Eesti Vabariigis. Tasuta sõidu õiguse saamiseks
peavad õpilased oma sõidud piletilugejas isikustatud ühiskaardiga registreerima. Ühiskaardi

Vt ka www.pilet.ee,
www.tallinn.ee/pilet
asemel sobib ka puutevaba kiibiga e-õpilaspilet, näiteks ISICkaart. Kaardivaldajal tuleb eelnevalt registreerida oma kaart
veebikeskkonnas www.pilet.ee.
Jätkuvalt saavad elukohast
sõltumata pealinna ühistranspordis tasuta sõita ka kõik seni
tasuta sõidu õigust omanud sõitjategrupid (seahulgas eelkooliealised lapsed, alla 3-aastase
väikelapsega sõitjad, puudega
lapsed ja nende saatjad, sügava
puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning nende saatjad,
vanemliku hoolitsuseta jäetud
lapsed, hoolekandeasutuses viibivad lapsed, 65-aastased ja va-

nemad isikud, represseeritud ja
nendega võrdsustatud isikud),
kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht on Eesti Vabariigis. Kui
neil reisijatel on kaasas isikut
või soodustust tõendav dokument, pole vaja omada ühiskaarti ega oma sõite valideerida.
Soodushinnaga pilet kehtib
ühissõidukites üliõpilastele,
pensionäridele, kolme ja enama
lapsega pere vanemale ning raske või keskmise puudega vähemalt 16-aastastele. Soodustuse
saamiseks on vaja ühiskaart isikustada, kandes kaardile ka soodustuse. Kui kaardivaldaja andmed on EHIS-es või SKAIS-is,
kandub soodustus kaardile automaatselt. Ühiskaarti asendab ka
muu isikustatud kontaktivaba
kaart, näiteks ISIC-kaart.
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MIS
JUHTUS

ÜVK uudised

Põhja Prefektuur
Ööl vastu 22.12 varastati Kurtna
külas garaažist keevitusaparaat,
kompressor, ja mootorsaag.
Kahju on kokku 900 eurot.
26.12 avastati, et Jälgimäe külas
on kinniselt territooriumilt varastatud kaks roostevabast terasest mahutit. Kahju on kokku
1000 eurot.
6.01 kella 23.15 paiku teatati politseile, et Kiisa aleviku majas
tungiti kallale 39-aastasele naisele.
9.01 varastati Saku alevikus eramust väärisesemeid. Kahju on
kokku 1000 eurot.

Maanteeinfo veebiportaal
tarktee.mnt.ee

2013. aasta 1. nädalal toimuvad torustike ehitustööd I piirkonnas
(peatöövõtja AS Skanska EMV) Staadioni, Tehnika, Sarapuu, Teaduse, Tiigi ja Põllu tänaval ning Üksnurme teel.
Saku I ja III piirkonnas jätkatakse taastamis- ja heakorratöödega
kevadel.
Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) on kõik ehitus- ja
taastamistööd lõpetatud.
Liiklusskeemid on ASi Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee.
Tuletame meelde, et Põhja-Saku (III) ja Kannikese (II) piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume pöörduda AS Saku Maja poole.
MARJU MURUMETS, ASi Saku Maja projektijuht

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
21.01 08.30-23.59 Väliharjutus
14.01 08.30-16.30 Väliharjutus
22.01 00.01-23.59 Väliharjutus
15.01 09.00-23.59 Väliharjutus
23.01 00.01-23.59 Väliharjutus
16.01 00.01-23.59 Väliharjutus
24.01 00.01-23.59 Väliharjutus
17.01 00.01-16.00 Väliharjutus
25.01 00.01-17.00 Väliharjutus
* Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid.
Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele
teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102,
manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

Sügav kaastunne
Maritile perega isa

Armsad Mare, Sass ja
Kainar, oleme teiega, kui
saadate viimsele teele kalli
KLARA SOOMANI.
Sõbrad Uno, Eha, Toivo,
Reet, Tiiu, Marju ja Eda

kaotuse puhul.
Töökaaslased Saku
teeninduspaviljonist

lahkumise puhul kaastunnet
klassiõed.

Avaldame sügavat
kaastunnet Ilmarile ja
Aleksandrile peredega ema

Südamlik kaastunne
Maritile lähedastega
armsa isa

Mälestame igavikuteele
lahkunud

KLARA SOOMANI

ANTS ARO

kaotuse puhul.
Naima, Klaara, Silvia

surma puhul.
Päikesekillu pere

Meie südamlik kaastunne
Anne Roostele

Mälestame seltsingu liiget

EMA

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Valla Diabeetikute
Seltsing

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

Avaldame kaastunnet
klassijuhataja Anne Roostele

EMA

ANTS ARO

ANTS ARO

Mälestame endist
majaelanikku

ANTS ARO

Armsale Maritile perega
avaldavad isa

ANTS ARO

LEIDA TÕNUMAD.
Avaldame siirast kaastunnet
Siiri perele.
Asula tn 15 pered

21.12 kell 15.43 sai häirekeskus
teate tulekahjust Tagadi külas.
Sündmuskohale saabunud päästjad tegid kindlaks, et eramaja
korstnas oli süttinud tahm. Päästjad kustutasid tule.
8.01 kell 16.44 teatati häirekeskusele tulekahjust Tammemäe
külas - kahekorruselise puitmaja
välisseina vahelt tuli suitsu.
Päästjad avasid hoone välisvoodri akutrelliga ja kustutasid põleva
puitkonstruktsiooni lumega kella
17.18-ks. Põlenud ala suurus oli
umbes 0,5 ruutmeetrit. Tulekahju
sai esialgsetel andmetel alguse
elektrilühisest.

Päästeala infotelefon 1524
Anu ja Rein Viljamäe,
jagame teie leina poeg

PEEP VILJAMÄE
surma puhul. Südamlik
kaastunne lähedastele.
Saku Arvutuskeskus ja
Ester Luht
Avaldame kaastunnet
Anu ja Rein Viljamäele
poeg

PEEP VILJAMÄE
surma puhul.
Kivilille tänava elanikud

LEIDA TÕNUMA
kaotuse puhul.
Agne, Kadri ja Mairi
peredega

surma puhul.
Klassikaaslased

Südamlik kaastunne Siirile
perega armsa ema

LEIDA TÕNUMA
surma puhul.
Perekonnad Soome, Tammik,
Langeberg, Raidmaa, Villo
ja Leisalu

surma puhul.
Saku Gümnaasiumi 28. lend

Korteriühistu Teaduse 9 pere
mälestab oma aktivisti

Avaldame kaastunnet

Avaldame kaastunnet Eha ja
Jüri Soomele ema ja ämma

ANTS ARO

ALIDE JÄNESE

omastele.
Naabrid Aru tänavalt

surma puhul.
SPÜ Elukaar juhatuse liikmed
ja sotsiaalhoolekandeteenistuse töötajad

ja avaldab kaastunnet
tütardele peredega.

Põhja Päästekeskus

Armas Ruth, tunneme Sulle
ja Su perele südamest kaasa
kalli venna

Kallis Siiri perega, südamlik
kaastunne armsa ema

ja avaldame kaastunnet
lastele peredega.
KÜ Ülase 12 elanikud

ELFRIEDE SUNILAT

MIS
JUHTUS

PEEP VILJAMÄE

Kallist sõpra, klassi- ja
koolivenda

PEEP VILJAMÄED
mälestab
Saku Keskkooli X lend.

Südamlik kaastunne Virvele
abikaasa

HARRI PÕLDSAMI
kaotuse puhul.
Kiisa Rahvamaja pere
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Tänud jõulurõõmu eest!

Tänu teile, head inimesed,

Aitäh kõigile, kes meie 2012. aasta jõuluheateo õnnestumisele
oma suure panuse andsid! Kuna korralduslik külg oli seekord
tavapärasest erinev, võib juhtuda, et kõigi heateos osalenute
nimesid meie tänunimekirjas ei ole. Siiski täname kõiki väikeste ja natuke suuremate Saku valla vähekindlustatud
perede laste nimel.
itäh, Triin Õunapuu, Merit Aava, Maigi Raukas ja
Margus Oks, Regina Purre, Katrin Moores, Peeter
Tamm, Merili Sellik, Riina Laugen, Reet Artemjev, Ülle
Arulaid, Olga Karelsohn, Maarja-Liisa Nõu, Jaanika Müür,
Liivi Tiitso, Aljona Kallaste, Viktoria Kruberg, Kadri SeppMahl, Inga Maasi, Liivia Luide, Helin Loik-Tomson, Anneli
Kana, Epp Kuimet, Luule Tohert, Anne Härm, Margus
Müür, Triin Torni, Tiina Soobik sõbrannaga, Kristel Sarapuu,
Kärt Radik, Kaire Loonurm, Sirle Ruht, Olga Komashko,
Katrin Leemet, Kalli Vendik, Katriin Seppam, Taavi Puuorg,
Argo Zirk, Kati Kurig, Karin Marks, Tiina Hansson, MariAnn Raisma, Merle Aro-Raal, perekond Nõmmeots, Moonika
Kink, Uno Maitus, Teele Esperk, Kaie ja Ursula.
MARJU-RIINA LAUGEN ja KAIRI ZALETAJEV

said ilusatest kingitustest jõulurõõmu 41 last!
Vähekindlustatud perede jõululauda aitasid katta
Põllumajandusuuringute Keskuse pere, Raigo Söödi koos
sõpradega, Saku Pensionäride Ühendus Elukaar, Saku
Huvikeskus koos noortekeskusega, Inna, Kairi ja Leho.
Tänu teile said 22 peret, kus kokku 43 last, katta rikkaliku
jõululaua.
Tallinnas Mariken Nikkeri fotosalongis saavad oma
perekonnast kauni foto jäädvustada 2 peret, fotograaf Eve
Kask pildistas 4. jaanuaril Sakus 9 peret.
ahame tänada ka Saku eakate jõulupeo korraldamisele
kaasa aidanud Baltic Restaurants Estonia Eesti AS-i
Saku Gümnaasiumi sööklaperet, Anton Noort koos 12. klassi
noormeestega ja Alari Volfi.
Sügisandide eest täname jälle perekond Ermi ja teaduskeskust
EVIKA, aastaringse toiduabi eest EELK Saku Kogudust.
Südantsoojendav on teadmine - Saku vallas elavad head
inimesed, kes hoolivad ja toetavad !

A

Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Pakkuda tööd juuksurile Laagri Rimis Ilutakso ilusalongis ja ka
lisatööd mujal. Töötasu kokkuleppel. Lisainfot saab info@ilutakso.ee või 5692 0346 Mari

Hea lugeja, Saku Sõnumeid
on võimalik koju tellida
postkontoritest ja
toimetusest!

Sotsiaalhoolekandeteenistus

KÄSITÖÖHUVILINE,

Kuulutused
2 elukuu - 3 aasta vanuses
laste ujumistunnid teisipäeviti
kell 16-19 lasteaias Päikesekild
ja kolmapäeviti kell 9-13 Kurtna
lasteaias. Ühe ujumistunni hind
on 7 eurot. Registreerimine tel
5340 3331, e-mailil razoone@
neti.ee või www.razoone.ee.
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
Info@potipoiss.ee; 5807 2581
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Telefon
522 1151. www.nagusul.ee

T

ootame Sind jaanuaris Saku Mõisa Värkstoas

(Juubelitammede tee 4) järgmistele kursustele:
16.01 ja 23.01 kell 18.30 AKSESSUAARI MEISTERDAMISE ÕPITUBA
Õpitoa hind on 22,- €

30.01 kell 18.30 LIIMKÖITES ALBUMI MEISTERDAMISE ÕPITUBA
Õpitoa hind on 13,- €
Leia meid Saku Mõisa Värkstoa facebooki lehelt, õpitoad „eventide“ alt. Info ja eelregistreerimine (hiljemalt nädal enne kursust), kirjutades moisavarkstuba@gmail.com või helistades 53447638 (Hedwig Seaver).

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
(kinnistute ÜVK liitumised). Veel:
 liiva-, mulla- ja killustikuvedu
 eksvaatori- ja kalluritööd
 san tehn sisetööd
 geodeetilised mõõdistused

GSM 5850 4300
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Müüa lõhutud

küttepuud
lepp (toores), 36 eur/rm,
kohaletoomisega.

Tel 509 9598

Telefonimüügiga tegelev ettevõte otsib oma kollektiivi

töökaid telefonimüüjaid.
Vajalik eelnev müügitöö kogemus ja eesti keele oskus.
Tööaeg: E - R 9.00 - 16.00. L ja P vaba.
Töö sisu: Erinevate kirjastuste ajakirjade ja raamatute müük telefoni teel.
Töö asukoht: Tallinn, Kristiine piirkond, Madara tn.
Töö sobib ka pensionäridele. Tähtis on hea suhtlemisoskus ja tahe teha tööd.
Soovijail palume helistada tel 5688 6970 või saata CV anneli.carolina@gmail.com

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006
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KUHU MINNA
Novembrikuisel kokkusaamisel
kuulas teadlane hoolega laste suviseid kartulikasvatamise kogemusi. Ühises
söögilauas
degusteeriti
kodus valmistatud
kartuliroogi.
Fotod: Kirsti
Esperk

JAANUAR

12. kell 16
Harjumaa keelpillipäeva
kontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 16

14. kell 19
Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas” IV voor Saku Valla
Maja suures saalis. Mängu juhib
Mart Vellama.

19. kell 11
Pensionäride ühenduse Elukaar koosviibimine Saku Valla
Maja suures saalis.

25. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külla tuleb dr
Rene Bürkland.

27. kell 15
Salongiõhtu eakamatele Saku
Valla Maja suures saalis. Seeniortantsurühm Lendler võõrustab
külalisi meilt ja mujalt.

Maali, Mathilde ja
Pruuno annavad
teada!
 Viive Rosenberg sinist kartuliputru jagamas.
 Johann Mattias Puuoru uurimustöö.

Saku Gümnaasiumi 2.b klassi
ja EVIKA koostööst
MARIANNE ESPERK
2. klassi loodusõpetuse programmis on projekt taime kohta.
Sellega seoses tekkiski idee teha
koostööd Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia osakonna EVIKA teaduri Viive Rosenbergiga. 2012. aasta kevadel
25. aprillil, kui lapsed õppisid 1.
klassis, käisime EVIKA-s. Õpilased tutvusid meristeemmeetodil kasvavate taimedega, külastasid näitust ja omandasid teadmisi kartulikasvatamise kohta.
Kodutööks jäi seemne- ja meristeemkartuli kasvatamine.
Suvised tööd ja tegemised tuli
kirja panna projektiks, juurde
lisada pilte-joonistusi. Septembrikuus sai paberile omalooming kartuli kohta - luuletused,
jutukesed, mõistatused, ristsõnad. Oh, mida kõike saab kartu-

list teha! Kunsti- ja tööõpetuse
tundides tegime templeid ja
trükkisime kartuliga erinevaid
mustreid. Eriliselt vahvad kujud
meisterdati koos vanematega.
Oktoobrikuu alguses tõi iga
laps projekti „Kartul“ kooli.
Tööd olid väga huvitavad.
Koolitunnid möödusid märkamatult ning teadmiste pagas
aina kasvas ja kasvas. Projektidega tutvuti ka EVIKA-s.
Novembrikuus kohtusime
taas Viive Rosenbergiga, et
muljeid vahetada, erinevaid toite maitsta, näitust vaadata ja
koos laulda. Teadlane oli ette
valmistanud kokkuvõtted õpilaste töödest ja kuulas hoolega
iga lapse kartulikasvatamise
kogemust. Ühises söögilauas
degusteerisime kodus valmistatud erinevaid kartulitoite ja jooke: kartulivahtu, kotlette, krõp-

susid, salateid, vorme, pirukaid,
vahvleid, pannkooke, plaadikooke ja oma aia õunte mahla.
Eriliselt hea oli tulikuum vahune valge kartulipuder. Päeva jäi
meenutama hea tuju, rahulolu
ning kartuliraamat Viive Rosenbergi autogrammi ja tänusõnadega.
Uuesti kohtusime EVIKA-s 17.
detsembri hommikul. Suure huviga vaatasid lapsed näitust - saalis oli ülevaade ka nende töödest.
Nägime ka uut väljapanekut kartulitest, kartulivõtukonksu, viljapäid, saani ja meisterdusi.
Selle aasta koostöö lõpetasid
kuum tee, vahune sinakas-lillakas kartulipuder, jõululaulud,
piparkoogid, laste omalooming
uhiuuest raamatust „Avasta kartul uuesti“.
Õpilaste arvates on kartul
meie toidulaua kuningas.

Maailmas on olemas üks tore
paik, mis kannab Õllekultuuri
pealinna tiitlit. Päris linn ta ei
ole, on hoopis õllevald, kus elab
palju toredaid tegelasi. Aastal
2013 hakkavad õllevallas toimuma Metsanurme Maali ja
Mõisa Mathilde kohtumised.
Asja teevad põnevaks (mine tea,
äkki hoopis segaseks) Pruulikoja Pruuno külaskäigud nende
juurde...
„MAALI JA MATHILDE
KOHTUMISED”
I kohtumine 10. veebruaril Metsanurmes
II kohtumine 3. märtsil Saku
mõisas
III kohtumine 5. mail Saku mõisas
IV kohtumine 13. oktoobril
Pruulikojas
V kohtumine 3. novembril Metsanurmes
VI kohtumine 8. detsembril Saku mõisas
EESRIIE AVANEB VARSTI...
jälgige reklaami!
Need, kes Näoraamatuga sõbrad on, saavad kiirema ja värskema info lehelt Maali ja Mathilde kohtumised.
ANNELI KANA
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses detsembris 2012
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Melanie Palmiste
Emma Loreen Toiger
Oskar Priimägi
Looris Adele Laur
Lisann Tiits
Johann Hansman
Karl Sander Aedla
Pärt Müürsepp
Päären Eskla

Saku Vallavalitsuses detsembris 2012
registreeritud Saku elanike surmad

Villi Granbak
Harri Põldsam
Ants Aro
Leida Tõnuma
Alide Jänes

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80

Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

